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Mastersstudentrepresentant
En rutin och lathund för att underlätta ditt arbete som mastersstudentrepresentat.
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Kontaktuppgifter

1. Introduktion
Chalmers Studentkår strävar kontinuerligt efter en högre utbildningskvalitet och en mer rättssäker
studiesituation. För att uppnå detta behövs studentrepresentanter överallt i högskolan organisation. Du är
kontaktpersonen och länken mellan din teknologsektion och dina medteknologer vid ditt mastersprogram.
Som mastersstudentrepresentat är du en del av KUU, Kemiteknologsektionens Utbildningsutskott. En av
utskottets viktigaste uppgifter är studiebevakningen på programmet men vi jobbar också med studiesociala
frågor. Din viktigaste uppgift är att lyssna på och prata med dina medteknologer, du håller koll på läget i
klassen och har kontakt med KUU så att vi kan hjälpa till om det behövs. KUU vet vart man skall vända sig
för att göra sin röst hörd och därigenom kunna påverka de utbildningsansvariga på Chalmers.
KUU håller en kort utbildning för dig då du har blivit vald till masterstudentrepresentant så att du skall
känna dig trygg med din uppgift.
2. Hur arbetet ser ut i korthet
•

Hänvisa studenter som har frågor eller problem rörande studiebevakningen eller kurserna till KUU.

•

I början på varje termin, skicka ut information till alla teknologer i klassen att du är kontaktperson
till KUU och att du har koll på frågor rörande studiebevakningen.

•

I början av varje läsperiod, informera kursutvärderarna att du är kontaktpersonen till KUU och att
du kan hjälpa dem med frågor rörande studiebevakningen.

•

Gå på kursnämndsmöten samt K-programmets Arbetsutskottsmöten (AUK). Kallelse till detta fås
av KUU.

•

Gå på lunchmöte med KUU läsvecka 2-3 och 7, för att stämma av läget i klassen. KUU har möten
varje tisdag lunch, och skulle det vara något som du vill ta upp med oss eller funderar på är du
självklart alltid välkommen på dessa, utöver ordinarie mötestillfällen.
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3. Kontaktuppgifter
Har du några frågor rörande ditt arbete, tveka inte att ta kontakt med oss.
Det lättaste sättet att nå oss är via vår gemensamma mail, kuu@kemisektionen.com, men det går även att
kontakta oss personligen:

Studentrepresentanter inom
teknologsektionen
Emelie Nero
Sektionsordförande - Kstyret
kordf@kemisektionen.com

Personal inom högskolan
Lars Öhrström
Programansvarig - Kemiteknik
ohrstrom@chalmers.se
031-772 28 71

Wilma Björkman
Ordförande – KUU
ua@chestud.chalmers.se

Josephine Björk
Studievägledare - Materials Chemistry
josephine.bjork@chalmers.se
031-772 32 11

Ellen Iwarsson
Mastersansvarig – KUU
masteransvarig@kemisektionen.com
Ottilia Ring
Studerandearbetsmiljöombud – Kstyret
samo@kemisektionen.com
Studentrepresentanter inom studentkåren
Gabriel Aspegrén
Utbildningsenhetens ordförande
uo@chalmersstudentkar.se – 031-772 39 12

Henrik Leion
Mastersprogramansvarig - Materials Chemistry
henrik.leion@chalmers.se
031-772 28 18
Pernilla Ståhlberg
Utbildningssekreterare - Materials Chemistry
pernilla.stahlberg@chalmers.se
031-772 27 47

Svante Trelsemo
Utbildningsenhetens viceordförande
vuo@chalmersstudentkar.se – 031-772 39 17
Anna Lindqvist
Sociala enhetens ordförande
so@chalmersstudentkar.se – 031-772 39 18

Stort tack för din insats och lycka till!
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